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АНОТАЦИЯ:
Дисциплината „Култура и традиции на храненето“ запознава студентите
със спецификата на хранене и кулинарните традиции в различни региони на
света. Разглеждат се историческите етапи в развитиеточна кулинарното изкуство
и факторите, формиращи националните особености на (хранене. Централно
място е отредено на българската национална кухня и празнично-обредна ни

система: традиционно-специфични храни, богатство от асортименти, съчетаване
на хранителните продукти, хранителни ритуали и народни обичаи. В социален
аспект, културата на хранене и хранителните традиции се дискутират в тясна
взаимовръзка с“ индивидуалното и общественото “здраве. Познанията за
биокултурния аспект на храненето и здравните последици от определени
хранителни практики обогатяват професионалните знания на инструкторите по
хранене.
:

”

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Разширяване професионалната компетентност на студентите с познания
за културата на“ хранене и народностните хранителни традиции в тяхното
многообразие, уникалност и взаимовръзка с човешкото здраве.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
За постигане на основната цел на обучението по дисциплината, студентите
следва:
.

1.

Да придобият знания за:

. базовите понятия бит, култура, обичай и традиция
хранйтелната култура на индивидуално ниво

!

и като част
установените традиции на определен народ или нация
- факторите, формиращи националните особености на хранене
- историческите етапи в развитието на
кулинарното изкуство в
световен мащаб и в България
- ролята на трите етнически групи славяни, траки и прабългари за
формирането на национална ни кухня
- традиционният български модел “на хранене
- ценността на
храната, хранителен етикет и видове храни
- българската празнично-обредна система и нейното място в
националната култура и традиции
. хранителните практики на малцинствените етнически групи в
рамките на българската националност
- характеристиката на националните кухни и традициите на
хранене
в различни региони по света - немска, френска, италианска,
испанска, индийска, китайска, японска, арабскаи Др. национални
кухни
! уникалният асортимент от храни, различия в технологичната им
обработка, особености на естетичното оформление, начин на
поднасяне, включително спецификата на използваните съдове и
прибори за хранене в различните националните кухни
,

,

.
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Да сформират практически умения за:

2.

-

-

-

-

търсене и долавяне на взаимовръзката между здравословното
състояние на индивида, придобитите навици и култура на
хранене
съставяне на хранителни режими, включващи автентични
ястия от националните кухни в съответствие със здравните
потребности на индивида
реализиране на идеи в непосредствената работа при
разработването на храни със специално предназначение; при
обогатяване на асортимента на храни в хранителните вериги
според потребителското търсене
предлагане на разнообразие от специалитети в кетъринг бизнеса, включващи типично-български ястия и такива от
различните национални кухни, съобразени с клиентските
предпочитания, празнични поводи и национални традиции.

ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
Основен метод на обучение е лекционното изложение, базирано на
мултимедиен и интерактивен подход. В рамките на практическите занятия
студентите изготвят презентации по предварително зададени теми, касаещи
различните национални кухни. Преподаването позволява гъвкавост чрез
включването на допълнителни модули, свързани с основния учебен план на
курса, както и използването на специфични материализа визуализация, вкусова
осезаемост и дегустация на храни от различните кухни.
,

“

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА:
текущ

осъществява се В хода на семестъра И позволява да
бъде оценена иНдивидуалната ВКЛЮЧСНОСТ на студентите КЪМ разглежданите
теми В учебния план, отчитайки проявената творческа активност И
атрактивността при представянето на презентациите.
,
Заключителният КОНТРОЛ се провежда след завършване на
практическите задания, В рамките на текущия семестър чрез писмен изпит ПО
тема от конспекта на Дисциплината.
КОНТРОЛ -

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СЕМЕСТРИ
Семестър

Всичко часове

Часове седмично

1

30

2/15 седмици/

Общо

:

30

=

От тях :
лекции
упражнения
,

25
25

5
5
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ И ЧАСОВЕ

Бит, култура и традиции - изходни понятия.
Хранителна култура, традиционна кухня и традиционен
хранителен продукт - същност. Фактори, формиращи
националните особености на хранене - географски, социално-

икономически, Демографскифактори и религия.
възникване и развитие на кулинарното изкуство.,
ИСТОРИЧССКИ СТЗПИ В развитието на КУЛИНЗрНОТО ИЗКУСТВО. значение
на КЛЗСИЧССКОТО И най-новото НЗУЧНО КУЛИНЗРНО ИЗКУСТВО 38.
здравословното хранене.
Развитие на кулинарното изкуство в България. Създаване на
българската народност и култура - роля на трите етнически групи
траки, славяни и прабългари за формирането на началните
особености на българската национална кухня. Бит и хранене на
българите по време на първата и втората българска държава, преди и
след освобождението от османско робство. Комуникации и влияние
на други народи върху характера на националната ни кухня.
Традиционният български модел на хранене. Българските
представи за ценността на храната. Символиката на различните
категории. храни за живота и човешкото здраве. Хранителният
„етикет” на българина - структура на диетата, ритуалност на
трапезата и храната на госта.
.

Българска

национална кухня. Характерни особености на
българската национална кухня - асортименти от ястия, напитки и
подправки, съчетание на вложените продукти, технологична
обработка, съдове и уреди, използвани за кулинарни цели.
Регионални кухни.
Българската празнично-обредна система. Български традиции и
празници - пролетен празничен цикъл, лятно-есенен празничен
цикъл и зимен празничен цикъл.
,
Хранене и традиции на някои етнически общности в рамките на
българската националност. Храна и хранене при ромите.
Особености на родопската кухня и хранене на турската общност.
Арменска и еврейска кухня.
Характеристика, национални особености и традиции на
храненето в различни региони на света. Особености и традиции в
храненето на Балканския полуостров. Особености и традиции в
храненето в Централна Европа - френсКа, немска и италианска
национални кухни. Особености и традиции на храненето в Близкия
изток и Азия. Особености и традиции в храненето на народите от
Южна Америка.
Хранене и религия. Религията като фактор, формиращ
индивидуалните и националните хранителни традиции. Библейска
кухня и ролята на поетите в християнски модел на хранене.
Културни вярвания и диетични практики според будиската и
хиндуистката религия. Храни и хранене според ислямСката религия.
Общо 25 часа
"
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УПРАЖНЕНИЯ
1

2

3

4

5

СеминарМ ]
Българска национална кухня: храни с традиционно-специфичен

характер. Символика и характерни ястия в българската празничнообредна система.
Семинармо 2
Характеристика, национални особености и традиции на храненето в
Централна Европа: немска, френска и италианска кухня исторически аспекти, храни и напитки с традиционно-специфичен
характер.
Семинар М 3
Характеристика, национални особености и традиции на храненето в
страни от Иберийския полуостров: испанска и португалска кухня исторически аспекти, храни и напитки с традиционно-специфичен
характер.
Семинар М? 4
Характеристика, национални особености и традиции на храненето в
страни от Северния и Южно - американския регион: исторически
аспекти, храни и напитки с традиционно-специфичен характер.
Семинар/У!» 5
Характеристика на Азиатската кухня - храни и напитки с
традиционно-специфичен характер за Индийската,“ Японската и
Китайската национални кухни.
.

.

Общо 5 часа

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Теоретични знания

След завършване на курса студентите познават: факторите, формиращи
националните особености на хранене; традиционният български модел на
хранене - ценността на храната, хранителен етикет и видове храни; българската
празнично-обредна система и нейното място в националната култура и
традиции. Различават характеристиките и особеностите на националните кухни
в различни региони по света - уникалност от асОртименти, технологична
обработка на хранителните продукти, особености на естетичното оформление
на храната, начин на поднасяне, включително спецификата на използваните
съдове и прибори за хранене в различните кухни.

Практически умения

След завършване на курса студентите умеят да: търсят
взаимовръзка
между здравословното състояние на индивида, придобитите навици и култура
на хранене. Притежават идеи за съставяне на хранителни режими, включващи
автентични ястия от националните кухни в съответствие със здравните
потребности на индивида. Имат способността да реализират идеи
при
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разработването на храни СЪС специално предназначение; обогатяване на
асортимента на храни В хранителните ВСРИГи според потребителското търсене, а
В кетърниг практиката умения за предлагане на разнообразие от специалитети,
включващи типично-български ЯСТИЯ и такива ОТ различните национални КУХНИ,
съобразени с клиентските предпочитания, празнични ПОВОДИ и национални
традиции.

К

0 Н С П Е К Т ЗА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ:

- изходни понятия.
Хранителна култура, традиционна кухня и традиционен хранителен
продукт - същност.
Фактори, формиращи националните особеностина хранене - географски,
социално-икономически, демографски фактори и религия.
Исторически етапи в развитието на кулинарното изкуство. Значение на
класическото и най-новото научно кулинарно изкуство за
здравословното хранене.
Кулинарното изкуство по българските земи - приносът на траките,
славяните” и прабългарите за формирането на началните особености на
българската национална кухня.
Кулинарното изкуство по българските земи- бит и хранене на българите
по време на Първата и втората българска държава.
Кулинарното изкуство по българските земи - преди и след
освобождението от османско робство. Комуникации и влияние на други
народи върху характера на националната ни кухня.
Комуникации и влияние на други народи върху характера на
националната ни кухня.
Традиционният български модел на хранене. Българските представи за
ценността на храната. Символиката на различните категории храни за
живота и човешкото здраве. Хранителният „етикет” на българина структура на диетата, ритуалност на трапезата и храната на госта.
10. Българска празнично-обредна система: храни и
традиции през пролетния
празничен цикъл.
11. Българска празнично-обредна система: храни и
традиции през лятноесенния празничен цикъл.
12. Българска празнично- обредна система: храни и
традиции през зимния
празничен цикъл.
13. Хранене и традиции на някои етнически общности в
рамките на
българската националност.
14. Характеристика, национални особености и
традиции на храненето в
Централна Европа.
15 .Характеристика, национални особености и
традиции на храненето в
страни от Иберийския полуостров.
16. Характеристика, национални особености и
традиции на храненето в
страни от Северния и Южно- американския регион.
17. Характеристика, национални особености и
традиции на храненето на
Азиатската кухня.
18 . Хранене и религия - библейска
кухня и ролята на поетите в християнски
модел на хранене.
Му-А

Бит, култура и традиции
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19.

Хранене и религия - културни вярвания и диетични практики според
будиската и хиндуистката религия.
20. Храни и хранене според ислямската религия.
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